AMENDEMENT 1 van 2022
Pumptracks en investeren in speel- en beweegplan
via griffie@velsen.nl

Aan de voorzitter van de Raad
Geachte voorzitter,
Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 41 Reglement van
Orde een amendement, met als onderwerp ‘Pumptracks en investeren in speel- en
beweegplan’, indienen met betrekking tot het raadsvoorstel nummer: Rxxx,
behorende bij agendapunt 16 van de raadsvergadering van 27 januari 2022.
Het amendement luidt als volgt:
De raad van de gemeente Velsen,
Overwegende dat:
• Grote investeringen in speel- en beweegvoorzieningen voor een zo breed
mogelijke doelgroep beschikbaar moet zijn;
• De huidige raadsperiode in maart 2022 afloopt;
Constaterende dat: `
• Velsen met het speel- en beweegplan inzet op het stimuleren van beweging,
ontmoeting, ontwikkeling en een gezonde leefstijl;
• er aanvullende middelen nodig zijn voor behoud, onderhoud en de realisatie
van de beleidsambities en hiervoor 3 scenario’s zijn voorgesteld met een
eigen financiële paragraaf;
• Aanbevolen wordt om meer in te zetten op uitdaging en diversiteit voor de
doelgroep 6-14 jaar;
• Het aanbod voor de jongeren en volwassenen kan worden uitgebreid met
onder andere (urban) sport- en beweeginrichting;
• Een pumptrack geschikt is een uitdagende en inclusieve speelvoorziening
voor alle leeftijden, fiets- en skatesporten en daarmee een breder inzetbaar
dan een skatebaan;
• Een pumptrack op een grote aantrekkingskracht heeft en een
trainingsmogelijkheid biedt voor wielersporten en op groene wijze kan worden
ingepast in de omgeving;
• Voorzieningen zoals speelplekken, een skatebaan en een Cruyff court reeds
onderdeel uitmaken van het overzicht met richtbedragen in het speel- en
beweegplan, maar een pumptrack nog niet.

Besluit de raad van Velsen onderstaande punten toe te voegen aan het voorgestelde
besluit xxx als volgt:
2. Bij de perspectiefnota de raad een voorstel te doen voor een
investeringsimpuls voor de jaren 2022-2023 op basis van scenario 2.
3. ‘Pumptrack: € 40.000-60.000’ toe te voegen aan de opsomming onder
Sportvoorziening: variabel op blz. 26 van het speel- en beweegplan, versie
november 2021.
Datum:
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Bas Koppes
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Toelichting:
Impuls voor het spelen en bewegen
In het raadsvoorstel worden 3 scenario’s beschreven, variërend van behoud tot
volledige invulling van de ambities van het speel- en beweegplan 2021. Deze
raadsperiode loopt ten einde en de nieuwe raad moet de ruimte krijgen om een
brede afweging te maken voor de Begroting 2023. Daarom is het passender dat de
huidige raad een voorzet doet en de nieuwe gemeenteraad hierover een definitief
besluit neemt richting de Begroting 2023.
Geef de pumptrack een kans!
Het is nog maar een paar decennia terug dat een skatebaan een zeldzaamheid was
in Nederland er vaak petities nodig waren om zo’n voorziening in een gemeente
gerealiseerd te krijgen. Nu is een skatebaan een soort standaardproduct in de
catalogus van een gemeente. Een pumptrack ondergaat hopelijk dezelfde
ontwikkeling en timmert nu meer en meer aan de weg in gemeenteland, maar is
helaas nog vrij zeldzaam.
Voorafgaand aan het Speel- en beweegplan zijn er verschillende sessies
georganiseerd. Eén van de insprekers heeft in de sessie van 10 juni 2021
nadrukkelijk gewezen op de meerwaarde van pumptracks. Ook is er in de sessies
daarna gepleit voor deze voorziening, maar uiteindelijk slechts onderdeel geworden
van een brede opsomming. Een pumptrack verdient een kans in Velsen, mede
gezien het krappe budget voor nieuwe voorzieningen.
De gemiddelde prijs voor de aanleg van een pumptrack ligt op ca. € 75 per m2 terrein
oppervlak. 1Een pumptrack kan natuurlijk verschillende formaten hebben, maar
minimaal is er wel 500m2 nodig. De meeste pumptrack zitten tussen de 1000-1500
m2 en de grootste zijn 3000 m2 en meer. Qua kosten loopt het dus uiteen van
grofweg € 40.000 voor de kleinste tracks tot € 250.000 voor de grootste.
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Raming/prijsindicatie verkregen via Velosolutions Benelux

Ter illustratie: de skatebaan in Santpoort-Noord heeft een oppervlakte van circa
350m2. Daarmee is het realistisch om in te zetten op een relatief kleine pumptrack
van circa 500m2 (ca. €40.000-60.000).
Door een pumptrack toe te voegen aan het overzicht met richtbedragen in het speelen beweegplan wordt duidelijk gemarkeerd dat deze voorziening onderdeel uitmaakt
van voorzieningen die horen bij het speel- en beweegplan 2021 en een realisatie
verdienen in Velsen als daar een passend budget voor beschikbaar is.

